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Naša spoločnosť ABB Group, spol. s.r.o. je nová spoločnosť, bola založená v roku 2020, 

ale treba poznamenať, že spoločníci už podnikajú samostatne už dávnejšie. Spoločníkmi s.r.o. 

sú bratia PaedDr. Balogh Tibor a Mgr. Balogh Csaba. Ich obchodné podiely sú rovnaké: 50% 

a 50%. Obaja sú konateľmi spoločnosti, a konajú v mene spoločnosti samostatne. Spoločnosť 

podporuje zraniteľnú vrstvu obyvateľstva – ako sú napr. dôchodcovia, mladé rodiny s deťmi 

a podobne. Spoločnosť prevádzkuje obchod potravín s rozličným tovarom s tým, že tam 

zamestnáva zraniteľné a znevýhodnené osoby, a zároveň predáva aj miestne výrobky z regiónu 

a s tým podporuje malých miestnych producentov. Cieľom našej spoločnosti je predovšetkým 

pomáhať zraniteľným a znevýhodneným osobám, ktoré týmto zamestnávaním u nás získajú 

nové pracovné návyky, nový spoločenský status, a tým sa ľahšie môžu uplatniť na otvorenom 

trhu práce. 

 

 

 

1. Základné údaje spoločnosti 

 

Obchodné meno spoločnosti:  ABB Group, spol. s r. o.                                     

Sídlo spoločnosti: 935 84 Horné Semerovce 146                                                        

Právna forma: spoločnosť ručením obmedzeným                                                              

IČO:   52852377                                                                           

DIČ:   2121176453 

IČ DPH:  SK2121176453                                                                         

Deň zápisu spoločnosti do Obchodného registra:    05.02.2020     

Spoločnosť je zapísaná:      Okresný súd Nitra                                           

oddiel:    Sro                                                                        

vložka číslo: 50463/N 

 

Spoločníci:  

a) PaedDr. Balogh Tibor, trvale bytom Horné Semerovce 147, 935 84 Horné 

Semerovce – obchodný podiel 50% 

b) Mgr. Balogh Csaba, trvale bytom Horné Semerovce 147, 935 84 Horné Semerovce 

– obchodný podiel 50% 

 

Konatelia  spoločnosti:  

a) PaedDr. Balogh Tibor, trvale bytom Horné Semerovce 147, 935 84 Horné 

Semerovce 

b) Mgr. Balogh Csaba, trvale bytom Horné Semerovce 147, 935 84 Horné 

Semerovce             

            V mene spoločnosti každý konateľ koná samostatne. 

Orgány spoločnosti:  
a) valné zhromaždenie 

b) konateľ 

c) poradný výbor 

 

Druh registrovaného podniku (RSP): integračný 

Dátum priznania štatútu: 27.05.2020 

Číslo osvedčenia: 134/2020_RSP 
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Spôsob zapájania zainteresovaných osôb do správy RSP v zmysle základného 

dokumentu – poradný výbor: 

 

Dátum zriadenia poradného výboru – splnenie povinnosti v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) zákona 

č.112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v platnom znení: 10.07.2020 

Počet členov poradného výboru: 3 (1x zamestnanec RSP - 1x zamestnanec RSP, obyvateľ obce 

- 1x obyvateľ obce, miestny dodávateľ) 

RSP má vypracovaný interný dokument pre poradný výbor. 

Dátum zasadnutí poradného výboru v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka: 

10.07.2020, 05.09.2020, 10.10.2020, 31.12.2020 

RSP má vypracované zápisnice zo všetkých zasadnutí poradného výboru. 

 

2. Štatutárny orgán spoločnosti 

 

Naša spoločnosť má 2 konateľov, a každý konateľ v mene spoločnosti koná samostatne. 

Konateľmi spoločnosti sú: 

PaedDr. Balogh Tibor – konateľ 

Mgr. Balogh Csaba – konateľ 

 

RSP vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je účtovná závierka zostavená, nenastali žiadne 

zmeny v zložení jeho orgánov. 

RSP vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je účtovná závierka zostavená, nesplynul ani sa 

nezlúčil s inou osobou, ktorá nebola registrovaným sociálnym podnikom.  

RSP vyhlasuje že počas obdobia, za ktoré je účtovná závierka zostavená, sa nerozdelil. 

RSP vyhlasuje, že počas obdobia, za ktoré je účtovná závierka zostavená, nemal vyhlásený 

konkurz na majetok, nebolo voči nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku 

alebo nebol zrušený konkurz pre nedostatok majetku. 

 

 

3. Prehľad vykonaných činnosti a zhodnotenie dosahovania pozitívneho sociálneho 

vplyvu 

 

ABB Group, spol. s.r.o. – registrovaný sociálny podnik prevádzkuje obchod potravín 

s rozličným tovarom s tým, že tam zamestnáva zraniteľné a znevýhodnené osoby, a zároveň 

predáva aj miestne výrobky z regiónu a s tým podporuje malých miestnych producentov. 

Cieľom spoločnosti je predovšetkým pomáhať zraniteľným a znevýhodneným osobám, ktoré 

týmto zamestnávaním získajú nové pracovné návyky, nový spoločenský status, a tým sa ľahšie 

môžu uplatniť na otvorenom trhu práce. 

 

RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka nemenil predmety činnosti § 27a ods. 2 

písm. e). 

 

Hlavným cieľom základného dokumentu RSP je spoločenský dopad našich aktivít v prvom rade 

je, že zamestnávame znevýhodnených a zraniteľných osôb. 

Pozitívny sociálny vplyv spoločnosť ABB Group, spol. s.r.o. meria v prípade spoločensko 

prospešných služieb nasledovne: regionálny rozvoj a podpora zamestnanosti – percentom 

zamestnaných znevýhodnených osôb, zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov 

spoločnosti v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 112/2018 Z.z.  
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RSP v období, za ktoré je zostavená účtovná závierka nemenil merateľný pozitívny sociálny 

vplyv. 

 

V prípade integračného podniku – prehľad o vývoji zamestnávania znevýhodnených alebo 

zraniteľných osôb: 

 

Pozitívny sociálny vplyv – zhodnotenie jeho dosahovania – tabuľka č.1 

 

Mesiace 1-12 

stav ku koncu 

mesiaca 

% zamestnaných zraniteľných 

alebo znevýhodnených osôb 

z celkového počtu zamestnancov 

Merateľný  

pozitívny sociálny vplyv 

Splnený / Nesplnený 

1 - - 

2 - - 

3 - - 

4 100 % Splnený 

5 100 % Splnený 

6 100 % Splnený 

7 100 % Splnený 

8 100 % Splnený 

9 100 % Splnený 

10 100 % Splnený 

11 100 % Splnený 

12 100 % Splnený 

 

V roku 2020 pracovali: od apríla 2 zamestnanci, a od septembra 3 zamestnanci. Všetci 

zamestnanci boli zdravotne znevýhodnení. 

 

Pozitívny sociálny vplyv a meria percentom zamestnaných zdravotne znevýhodnených alebo 

zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov RSP a je uvedený v tabuľke č. 2 

 

stav celkový počet 

zamestnancov 

počet zamestnancov  

so zdravotným 

znevýhodnením 

podiel 

zamestnancov zo 

znevýhodnením  

na celkovom počte 

k 31.08.2020 2 2 100 % 

k 31.12.2020 3 3 100 % 

 

 

4. Účtovná závierka 

 

4.1. Prehľad o výnosoch a nákladoch spoločnosti 

 

Výnosy 

Tržby za predaný tovar  10 658 € 

Ostatné výnosy z hosp. činnosti  13 921 € 

 

 

Náklady 

Spotreba materiálu       332 € 

Služby         41 € 
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Náklady na obstaranie tovaru   11008 € 

Dane a poplatky       117 € 

Osobné náklady (mzdy, odvody)  12 876 € 

 

 

4.2. Prehľad o prevádzkových tržbách a výnosoch v RSP za rok 2020 

 

Tržby za predaný tovar:  10 658 € 

Ostatné výnosy:   

 dotácia UPSVAR:   4 371 € 

 finančný dar spoločníka:   9 550 € 

 

 

4.3. Prehľad o stave a pohybe majetku a záväzkov v RSP za rok 2020 

 

Aktíva 

Zásoby:  2 400 € 

Poskytnuté preddavky:     246 € 

Pokladňa:  7 470 € 

Bankový účet:     942 € 

 

Pasíva: 
Základné imanie:  5 000 € 

Dodávatelia:  1 387 € 

Zamestnanci:  2 000 € 

Odvody, preddavok na daň:     962 € 

Ostatné krátkodobé záväzky:  1 504 € 

Výsledok hospodárenia po zdanení:     205 € 

 

 

 

4.4. Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch 

 

Príjmy 

Tržby za predaný tovar:  10 658 € 

Ostatné výnosy:   

 dotácia UPSVAR:   4 371 € 

 finančný dar spoločníka:   9 550 € 

 

Výdavky 

Spotreba materiálu       332 € 

Služby         41 € 

Obstaranie tovaru   11008 € 

Dane a poplatky       117 € 

Osobné výdavky (mzdy, odvody)  12 876 € 

 

 

4.5. Prehľad príjmov v členení podľa zdrojov 

 

vlastné príjmy za predaj tovarov  10 658 € 
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dotácia zo štátneho rozpočtu – dotácia UPSVAR    4 371 € 

vlastný zdroj – finančný dar spoločníka    9 550 € 

5. Zloženie orgánov RSP 

 

5.1. Konatelia 

 

PaedDr. Balogh Tibor,  

trvale bytom Horné Semerovce 147, 935 84 Horné Semerovce 

Mgr. Balogh Csaba,  

trvale bytom Horné Semerovce 147, 935 84 Horné Semerovce             

      

      Menom spoločnosti každý konateľ koná samostatne. 

 

5.2. Poradný výbor 

 

Počet členov poradného výboru: 3 (1x zamestnanec RSP - 1x zamestnanec RSP, 

obyvateľ obce - 1x obyvateľ obce, miestny dodávateľ) 

Dátum zriadenia poradného výboru – splnenie povinnosti v zmysle § 6 ods. 1 písm. 

b) zákona č.112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch 

v platnom znení: 10.07.2020. RSP má vypracovaný interný dokument pre poradný 

výbor. 

Dátum zasadnutí poradného výboru v roku 2020: 10.07.2020, 05.09.2020, 

10.10.2020, 31.12.2020 

RSP má vypracované zápisnice zo všetkých zasadnutí poradného výboru. 

 

5.3.Valné zhromaždenie 

 

Na zasadnutí valného zhromaždenia, ktoré sa konalo  dňa 30.03.2021 v sídle 

spoločnosti, boli spoločníkmi odsúhlasené nasledovné dokumenty: 

- Ročná účtovná závierka spoločnosť za rok 2020 

- Daňové priznanie právnickej osoby za rok 2020 

- Poznámky k účtovnej závierke 

- Výročná správa spoločnosti za rok 2020 

- Návrh na použitie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2020 

 

 

6.    Predpokladaný vývoj spoločnosti 

 

V roku 2021 plánujeme rozšíriť sortiment v obchode – chceme predávať viac výrobkov od 

miestnych producentov.  Z toho dôvodu chceme rozšíriť dodávateľské – odberateľské vzťahy 

s obchodnými partnermi. 100 % zisku z roku 2020 budeme investovať do spoločnosti, chceme 

nainštalovať novú klimatizáciu do obchodu. Nakoľko v budúcnosti plánujeme otvoriť kaviareň, 

v roku 2021 chceme investovať aj na obnovu a rekonštrukciu priestorov bývalého pohostinstva. 


